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NYILATKOZAT 
 
A 2019-2020. évi MLSZ / Megyei-Budapesti Igazgatóság által kiírt bajnokságban 
…………………………… néven szereplő sportegyesület / gazdasági társaság vezetője minden, 
az egyesületre ill., a tárgyra vonatkozó lényeges körülmény ismeretében kijelentem, hogy 
1. Elfogadjuk a FIFA, az UEFA, az MLSZ minden szabályzatát, rendelkezéseit és határozatát. 
2. Minden adatszolgáltatásért teljes körű felelősséget vállalunk. 
3. A bajnokságban szereplő szerződött labdarúgó játékjogának a Bajnokság teljes időtartama 

alatt a sportszervezetünk 100%-ban tulajdonosa, és a játékjogosultságuk eladásának 
bevételéből a sportszervezeten és az MLSZ-en kívül más természetes, vagy jogi személy 
nem rendelkezik. 

4. A sportszervezet valamennyi hivatásos labdarúgóval kötendő szerződést az MLSZ NYIÁSZ-
ban foglaltak alapján, a szerződésekre vonatkozó minimál követelmények hiánytalan 
alkalmazásával köti meg. 

5. A sportszervezetnek labdarúgókkal, edzőkkel, sportvezetőkkel, alkalmazottakkal és más 
sportszervezettel, valamint az MLSZ vagy MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságaival 
szemben nincs tartozása, illetve a tartozásra a sportszervezet az érintettekkel 
megállapodást kötött. A tartozásmentességről az MLSZ és MLSZ Megyei-Budapesti 
Igazgatóságainak hivatalos igazolását a nevezési dokumentációhoz mellékeljük. 

6. A sportszervezet az MLSZ által kijelölt könyvvizsgálónak betekintést biztosít a 
sportszervezet könyveibe, illetve, hogy köteles felhatalmazást adni az adóhatóság, valamint 
a számláját vezető bank számára, hogy a sportszervezet köztartozásairól, valamint 
pénzügyi forgalmáról az MLSZ által kijelölt könyvvizsgálónak kérelemre tájékoztatást 
adjanak.  

7. Tudomásul vesszük, hogy a bajnokságban részt vehet: 
a. Az a sportvállalkozás, amellyel szemben a bíróság nem rendelte el a 

sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet végelszámolás 
vagy kényszer-végelszámolás alatt nem áll, 

b. Az a sportegyesület, amely nem határozta el feloszlását. 
c. Az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás nem indult. 

8. A társaság/sportszervezet ellen nincs a CSTV szerinti jogerős csőd-, jogerős felszámolási, 
ill. jogerős végelszámolási eljárás sem. 

9. Csak az MLSZ Elnökségének hatályos határozatában előírt képesítéssel rendelkező edzőt 
foglalkoztatunk. 

10. Rendelkezünk és a Bajnokság teljes időtartama alatt rendelkezni fogunk mindazon 
személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel és jogokkal, melyek szükségesek a Bajnokságban 
való részvételhez, a jelenleg ismert és a jövőben vállalt pénzügyi kötelességek 
teljesítéséhez. 

11. A 2019-2020. évi Bajnokság mérkőzéseihez – Versenykiírási szabályzatoknak, 
Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rendnek megfelelően – a Versenyeztetéssel 
kapcsolatos költségek kifizetésére a likvid pénzügyi fedezetet biztosítom, illetve 
folyamatosan határidőre annak kifizetéséről gondoskodom. 

12. A sportszervezet feljogosítja az MLSZ-t a központi jegyértékesítés és az egységes beléptető 
rendszer működtetésével kapcsolatos központi feladatok ellátására.  

13. A 2018. évről szóló beszámolót a Számviteli törvény előírásai szerint elkészítettük, 
elfogadtuk és letétbe helyeztük, a közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk. 

14. Az MLSZ-szel, vagy az MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságaival szemben nincs 
folyamatban polgári peres eljárása és polgári peres eljárást nem indít. A Választott 
Sportbíróságnál indított eljárásokra ez nem vonatkozik. További vitás ügyeinkben az MLSZ 
Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j. és (2) bekezdés i. pontjaiban foglaltak szerint járunk el. 

15. A bajokság időtartama alatt a bekövetkező tulajdoni hányad több mint 50%-át kitevő 
tulajdonosi szerkezetváltás esetén a változást 8 napon belül a fentiekről újra nyilatkozatot 
ad. 

 
………………, 2019…. …………… 

P.H. 
………………………………… 
képviseletre jogosult aláírása 


